Herlev Hospital

Erfaren ingeniør til al
teknik i stort hospitalsbyggeri
Herlev Hospital blev indviet i 70erne,
og byggeriet fremstår stadig som et
unikt hospitalsbyggeri. Hospitalet skal
nu udbygges for 2,25 mia. kr. Gennem
en professionel byggestyring skal den
bedst mulige kvalitet opnås inden for de
angivne økonomiske og tidsmæssige
rammer.
Hospitalets bygherreafdeling NYBYG har
ansvaret for gennemførelsen af dette
store komplekse byggeprojekt, som står
færdigt med din hjælp i 2017.
Stillingen:
Vi søger en erfaren og teknisk velfunderet
ingeniør med lyst og evner til at gribe den
unikke mulighed for at være med til at
skabe fremtidens hospital.
Dine ansvarsområder vil primært være:
• At bygherrebeslutninger omkring
tekniske forhold træffes på et veloplyst
grundlag
• At etablere samarbejde med hospitalets tekniske driftsorganisation, så
nødvendig viden tilgår projektet, og
samspillet med den eksisterende
bygningsmasse sikres.
• At sikre bæredygtige og fremsynede
beslutninger vedrørende tekniske
installationer, indkøb, apparatur, medicoteknik og IT.
Varetagelsen af disse ansvarsområder vil
ske i tæt samarbejde med de tilknyttede
rådgivere og koordineres med teamet i
NYBYG.
Stillingen besættes med reference til
projektchefen.
I NYBYG skal vi fungere som et team
præget af ligeværdighed, hvor sunde
argumenter og gensidig faglig respekt er
de bærende elementer.
Informationsniveauet skal være højt, så
alle oplever at være en del af fællesskabet og samtidig træffer beslutninger, der
falder i tråd med helheden.

Kvalifikationer:
Vi forventer, at du har:
• Relevant ingeniørmæssig uddannelse.
• En bred og solid erfaring med teknologitunge byggerier.
• Udpræget evne til at strukturere og
bevare overblik.
• Gode kommunikative evner, der kan
udfoldes på tværs af organisatoriske
skel og faglige grænser.
• Evne til at skabe og udnytte netværk
med personer, der står over for tilsvarende udfordringer.
NYBYG:
Du vil blive en del af bygherreafdelingen
NYBYG, der er opbygget som en projektorganisation, hvor nøgleordene er besluttende, styrende og koordinerende.
Vi er en forholdsvis ny organisation, og
der vil blive mulighed for at påvirke samarbejdsmetoder, fordeling af arbejdsopgaver og omgangsform.
Ansættelsesvilkår
Vilkårene fastlægges efter forhandling og
aftale med den respektive forhandlingsberettigede organisation med udgangspunkt i gældende overenskomst. Der
vil kunne forhandles kvalifikations- og
kompetencetillæg.
Yderligere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til Projektchef John
Bendix på telefon 3868 9076.
Læs mere om projektet Nyt Hospital
Herlev på www.NytHospitalHerlev.dk
Ansøgning
Ansøgninger modtages til og med den
20. december 2010 kl.12. Fremsendes gerne på mail mærket Ingeniør
til JWIB0003@heh.regionh.dk eller til
adressen:
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Mærket: NYBYG, Arkaden

